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  األمن اإلفريقي يف تسوية النزاعات يف اإلفريقية:دور جملس السلم و 

  حماولة تقييم

  

   ،محمد جعبوبد. 

  �لية ا��قوق والعلوم السياسية،                                                                                           

  جامعة حس�بة بن بوع��، الشلف، ا��زائر.                                                                                

  لخص:امل

تسوية سلم و األمن اإلفريقي يف إدارة و الدراسة املوسومة بعنوان "فعالية دور جملس ال حتاول هذه

ية النزاعات يف القارة تسو سلم واألمن اإلفريقي يف إدارة و النزاعات يف إفريقيا" أن حتلل مدى فاعلية جملس ال

األمن تعاطي جملس السلم و ، مث ، و ذلك من خالل التطرق لنشأة هذا ا�لس و تكوينه و هيكلتهاإلفريقية

تحد�ت اليت تعرقل هذا اجلهاز اإلفريقي مع بعض النزاعات يف إفريقيا، أيضا تطرقت الدراسة جلملة من ال

د من جناحه يف أداء مهامه على الوجه املطلوب، بناء على تشريح تلك التحد�ت قدمت الدراسة بعض وحن

 جملس السلم و األمن اإلفريقي.التوصيات أو احللول العملية من أجل تفعيل دور 

  الكلمات املفتاحية: 

  تسوية النزاعات.  -إدارة النزاعات  -األمن اإلفريقي جملس السلم و  - االحتاد اإلفريقي  - إفريقيا

Résumé: 
Cette étude à pour but d’analyser l’efficacité du rôle du conseil de la paix 

et de la sécurité de l’union Africain dans le domaine de prévention, de gestion 
et de règlement des conflit en Afrique. 

D’abord ; l’étude donne une présentation générale du conseil Africain de 
la paix et de la sécurité, ça était fait en trois points: la création du conseil , sa 
composition et ses principaux organes. 

Ensuite ; la recherche sert à examiner des cas ou le conseil Africain de la 
paix et de la sécurité mena des missions de maintien de la paix et la sécurité 
ainsi que les entraves pour ces missions. 

Enfin ; l’étude propose des recommandations afin d’améliorer le rôle du 
conseil Africain de la paix et de la sécurité en Afrique.     
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Les Mots-clés:  
L’Afrique -  l’Union Africaine - le Conseil de Paix et de la Sécurité de l’Union 

Africaine - Gestion des conflits - Résolution des Conflits. 

 
 : مقدمة

نظرا ألمهية عامل األمن يف حتقيق التنمية املستدامة ، فإن الدول اإلفريقية ركزت الكثري من جهودها يف 

يف إطار هذا املسعى  اره شرطا ضرور� لتطور إفريقيا وازدهارها ، و ، �عتبيل حتقيق السلم واألمن يف القارةسب

حيث أعلنت الدول األعضاء يف منظمة الوحدة اإلفريقية  1993جويلية من سنة كان إعالن القاهرة يف 

وخالل الدورة األوىل ملنظمة االحتاد  ،تسوية النزاعات يف القارةارة و على ضرورة إنشاء آلية إفريقية تتوىل إد

على بروتوكول  مت التوقيع 2002اإلفريقي املنعقدة مبدينة "دور�ن" جبنوب إفريقيا يف شهر جويلية من عام 

ذلك إلنشاء هيئة فوق قومية إفريقية تتوىل مهمة حتقيق السلم و األمن يف �مليثاق التأسيسي لالحتاد، و  ملحق

ديسمرب  26األمن اإلفريقي"، دخل الربوتوكول حيز التنفيذ منذ �ريخ رة أطلق عليها اسم "جملس السلم و القا

  .2004ماي  25، و�شر ا�لس نشاطه بداية من 2003

  أمهية و أهداف الدراسة:

أمهية عامل األمن ع األمن يف حياة الشعوب بشكل عام، و تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية موضو 

�لنسبة للشعوب اإلفريقية، حيث أن مجيع احملاوالت التنموية و الوحدوية اليت �شر�ا بلدان القارة اإلفريقية 

االستقرار يف أقطار دمت مبشكل عويص متثل يف غياب األمن و منذ عقد الستينيات من القرن املاضي اصط

ال تزال  ، إال أن هذه اجلهودة يف سبيل جتاوز عقبة غياب األمنرغم تسخري الكثري من اجلهود اإلفريقيإفريقيا، و 

عليه تسعى هذه الدراسة لتفعيل املبادرات اإلفريقية الرامية لتحقيق األمن يف بعيدة عن اهلدف املنشود، و 

  األمن اإلفريقي.اليت جاءت يف إطار جملس السلم و  القارة، خاصة تلك املبادرات

  إشكالية الدراسة:

حول: ما مدى فاعلية جملس السلم حتاول الدراسة اليت بني أيدينا أن جتيب عن إشكالية رئيسية تدور 

  األمن اإلفريقي يف إدارة وتسوية النزاعات يف إفريقيا؟و 

  منهج الدراسة:

األمن اإلفريقي يف إدارة وتسوية النزاعات سلم و منهجية لدراسة موضوع دور جملس ال مالئمةحبثا عن 

لى الرتكيز على حالة حبثية معينة، من خالل ، �عتباره يقوم عتبنت الدراسة منهج دراسة احلالة ،يف إفريقيا

جتلى فيها، أو إجيابيا�ا وسلبيا�ا، و ا، وعوامل القوة والضعف ذا التطرق ملكو��نشأ�ا، وتطورها التارخيي، وك

كذا من خالل ن خالل تركيزها على جملس السلم واألمن اإلفريقي، و منهج دراسة احلالة يف هذه الدراسة م
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من أجل اليت تدخل فيها ا�لس رار السياسي و األمين يف إفريقيا، و التطرق لدراسة بعض حاالت عدم االستق

  تسويتها.إدار�ا و 

  ة: خطة الدراس

حتاول الدراسة أن تعاجل موضوع دور جملس السلم و األمن اإلفريقي يف تسوية النزاعات يف إفريقيا من 

  خالل ثالثة حماور أساسية هي كالتايل:

  احملور األول: التعريف مبجلس السلم واألمن اإلفريقي -

  ة يف إفريقيااألمن اإلفريقي مع بعض القضا� األمنيور الثاين: تفاعل جملس السلم و احمل -

  األمن اإلفريقيحنو تفعيل دور جملس السلم و  احملور الثالث: -

  األمن اإلفريقير األول : التعريف مبجلس السلم و احملو 

 األهدافالتكوين و من حيث النشأة و  اإلفريقي األمنراسة يف هذا احملور جملس السلم و تتناول الد

اإلطار القانوين الذي يسمح له �لتدخل يف القضا� اإلفريقية ، �إلضافة إىل اهليكل التنظيميكذا واملبادئ و 

  اليت تدخل ضمن جمال اختصاصه.

األمن اإلفريقي هو أحد أجهزة االحتاد اإلفريقي، أنشئ ا�لس من طرف الدول اإلفريقية جملس السلم و 

يتكون ب إفريقيا، و مبدينة "دور�ن" جبنو  2002يف إطار منظمة االحتاد اإلفريقي يف شهر جويلية من عام 

، و يكون الحتاد اإلفريقي ملدة ثالث سنواتا�لس من مخسة عشر عضوا منتخبني من قبل ا�لس التنفيذي ل

ق يسامهون �ا يف حتقيق أهداف ا�لس خاصة فيما يتعل تعضاء على أساس ما هلم من إمكا�انتخاب األ

حتاد اإلفريقي خاصة صندوق املالية لفائدة أجهزة االدفع االشرتاكات حبفظ السلم واألمن اإلقليميني، و 

، وكذا مراعاة التوزيع الكامل مببادئ االحتاد اإلفريقي هذه الشروط مع ضرورة االلتزام إىل، و يضاف السالم

اجلغرايف العادل ليكون ا�لس ممثال ملختلف أقاليم القارة اإلفريقية، تتمتع كل دولة عضو يف ا�لس حبق 

التصويت حول القرارات املتخذة بشأ�ا مع العلم أن لكل ا� املعروضة ضمن جدول األعمال و لقضمناقشة ا

وليس ألي من األعضاء حق النقض (الفيتو)  لس قراراته �غلبية الثلثنيدولة عضو صوت واحد، يتخذ ا�

  1حيال قرارات ا�لس.

مجلة من  ،كما ورد يف املادة الثالثة من الربوتوكول التأسيسي  فريقي،األمن اإلوقد سطر جملس السلم و 

   األهداف أمهها:

                                                           

) ، 2007المركز العالمي للدراسات اإلفریقیة،  (السودان : من اإلفریقيمجلس السلم و األإكرام محمد صالح حامد،  1
  .24ـ  21ص.ص. 
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يعين ذلك التأسيس لبيئة جديدة من خالل الدبلوماسية الوقائية اليت األمن يف القارة اإلفريقية، و سلم و دعم ال -

احلروب زاعات و م السالم هو منع نشوب النعليه فدعات ومنع ا�يار ظروف السالم، و تسعى لتجنب األزم

  من جديد.

  صنع السالم.منع وتطويق النزاعات والصراعات، و  -

  .اإلنسانحقوق الل دعم املمارسات الدميقراطية واحلكم الراشد و حتقيق التنمية املستدامة من خ -

  .مشرتك إقليميإقامة نظام دفاع  -

نائية املتمثلة يف جرائم استث عدم التدخل يف شؤو�ا إال يف ثالث حاالتضمان سيادة الدول األعضاء و  -

  اإل�دة اجلماعية.و  اإلنسانيةاجلرائم ضد احلرب و 

  النزاعات احملتملة يف القارة أواإلنذار املبكر بشأن األزمات  -

ؤسسات املالية لالحتاد ذلك من خالل التنسيق مع املتلي حل النزاعات، و  إعادة التعمري يف املرحلة اليت -

  ات املالية الدولية.كذا املنظماإلفريقي، و 

  1حماربة اإلرهاب الدويل بكل أشكاله. -

  يعتمد جملس السلم و األمن اإلفريقي على املبادئ التالية: األهدافيف سبيل حتقيق هذه و 

، إال يف احلاالت يف شؤو�ا الداخلية أو اخلارجية احرتام سيادة الدول األعضاء و عدم التدخل - 

  املذكورة سلفا.

  املساواة يف السيادة بني مجيع الدول اإلفريقية.  - 

  ، أي القبول �حلدود القائمة عند نيل االستقالل.ام احلدود املوروثة عن االستعماراحرت  - 

، أي عدم اللجوء إىل استخدام القوة أو ة �لطرق السلميةتسوية اخلالفات بني الدول اإلفريقي - 

  التهديد �ستخدامها حلل اخلالفات.

  لسريع يف حاالت األزمات. التدخل ا - 

  االلتزام �لدفاع عن القارة اإلفريقية و الدول األعضاء يف حالة التعرض لعدوان خارجي. - 

   2تفعيل دور الشعوب اإلفريقية يف حفظ السلم و األمن يف إفريقيا. - 

، السلمفريقية اجلاهزة، وصندوق يتألف جملس السلم و اإلفريقي من أربعة هياكل رئيسية هي: القوة اإل

  ، و هيئة احلكماء.نظام اإلنذار املبكرو 

                                                           
  .318،  317) ، ص.ص. 2008(اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي ،  التنظیم الدوليجمال عبد الناصر مانع ،   1
ت الحلبي (بیروت : منشورا التنظیم الدولي النظریة و المنظمات العالمیة و اإلقلیمیة و المتخصصةمحمد المجذوب ،   2

  .471) ، ص. 2006،  8الحقوقیة ، ط. 
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ربوتوكول التأسيسي �لس السلم تتشكل حسب نص املادة الثالثة عشر من الو القوة اإلفريقية اجلاهزة:  -1

، األمن اإلفريقي من وحدات عسكرية متثل األقاليم اخلمسة يف القارة اإلفريقية (مشال، جنوب، شرق، غربو 

حدد تعداد هذه ، و هذه القوات جلنة أركان حرب مكونة من وزراء دفاع الدول األعضاءتتوىل قيادة وسط)، و 

  جندي. 15000القوات مبدئيا حبوايل 

إيواء وتغذية ونقل  األمن اإلفريقي حباجة إىلار أن تدخالت بعثات جملس السلم و �عتبصندوق السلم:  - 2

عشرين من الربوتوكول املادة رقم واحد و لسلم مبوجب نص ، فقد أنشئ صندوق اومواصالت ورعاية صحية

ويتمثل دور الصندوق يف ختطي عقبة التمويل اليت طاملا أعاقت تنفيذ  يسي �لس السلم واألمن اإلفريقيالتأس

جتدر اإلشارة هنا إىل شرتكة خاصة يف جمال حفظ السلم واألمن يف إفريقيا، و العديد من املشاريع اإلفريقية امل

مباشرة مهامها اليت كان من تكمال القوة اإلفريقية اجلاهزة و ايل كان وراء �خر اسأن ضعف التمويل امل

  .2006جوان  30املفروض أن تنطلق يوم 

ل األعضاء يف اإلحتاد اإلفريقي يسعى الصندوق لتحصيل عوائد مالية من خالل مسامهات الدو و 

ال أمام خمتلف التربعات اليت �يت من األمن اإلفريقي  ز�دة على ذلك يفتح الصندوق ا�وجملس السلم و 

ذلك رغم ما ينطوي عليه هذا النوع من واء من داخل القارة أو من خارجها، و ا�تمع املدين أو من اخلواص س

  مبادئ املنظمة.  ر قد تصل إىل التأثري يف أهداف و التمويل من خماط

ية ومعاجلة التوترات يف القارة اإلفريق األوضاعتسعى هذه اآللية لتتبع تطور نظام اإلنذار املبكر:  - 3

ز من الوحدة املركزية للمراقبة والرصد يتكون هذا اجلهاقبل حتوهلا إىل نزاعات وحروب، و  األمنيةالسياسية و 

تعمل هذه الوحدات اخلمسة للقارة، و  األقاليممقرها يف "إثيوبيا"، إىل جانب وحدات فرعية موزعة على و 

  �لتنسيق مع الوحدة املركزية اليت تنسق بدورها مع منظمة األمم املتحدة. 

، األمن اإلفريقيشئ �لس السلم و جتسيدا لنص املادة احلادية عشر من الربوتوكول املنهيئة احلكماء:  -4

تعيينهم ملدة ثالث يتم تارهم رئيس املفوضية اإلفريقية و أنشئت هيئة للحكماء تضم مخسة شخصيات خي

سبيل خدمة النضال يف هيئة احلكماء على أساس الكفاءة و ، يكون اختيار األعضاء يف مترسنوات من قبل املؤ 

عليه فاهليئة األمن اإلفريقي، و رة �لس السلم و يتمثل دور اهليئة يف تقدمي النصح و املشو القضا� اإلفريقية، و 

      1جتتمع كلما تطلب األمر ذلك.

  

                                                           
محمود أبو العینین ، "دور مجلس السلم و األمن التابع لالتحاد اإلفریقي في الوقایة من النزاعات و الصراعات" ، في   1

ـ  50) ، ص.ص. 2007(القاھرة : معھد البحوث و الدراسات اإلفریقیة ،  2007ـ  2006التقریر االستراتیجي اإلفریقي 
66.  
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  احملور الثاين: تفاعل جملس السلم و األمن اإلفريقي مع بعض القضا� األمنية يف إفريقيا

اليت كانت جماال االستقرار السياسي واألمين، و  تتناول الدراسة يف هذا احملور بعض من حاالت عدم

لطة يف "توغو"، نقالب العسكري يف موريتانيا، والصراع حول السلتدخل جملس السلم واألمن اإلفريقي مثل اال

من ، والصراع يف دارفور (السودان)، و والصراع يف ساحل العاج "كوديفوار" ب األهلية يف "بورندي"احلر و 

خالل تتبع دول ا�لس يف التعاطي مع هذه احلاالت حاولت الدراسة الكشف عن أهم التحد�ت و العراقيل 

  سلم واألمن اإلفريقي يف حتقيق أهدافه. اليت كانت وراء النجاحات املتواضعة أو النسبية �لس ال

  االنقالب العسكري يف موريتانيا: - 1

انتهزت جمموعة من احلرس الر�سي املوريتاين فرصة تواجد الرئيس ولد الطايع  2005أوت  3بتاريخ 

 شكلت جملساع جنازة امللك فهد بن عبد العزيز، وقامت �نقالب عسكري و �ململكة العربية السعودية لتشيي

قة للدماء، إال أن جملس ، حيث مل يكن هناك إراد ، رغم أن االنقالب وصف �لسلميعسكر� إلدارة البال

، حيث عقد ا�لس خالل الشهر نفسه لالنقالب إلفريقي تعامل مع القضية بكل حزماألمن االسلم و 

األمن اإلفريقي تعليق م و عليه قرر جملس السلخصص ملناقشة الوضع يف موريتانيا، و  الذي 36اجتماعه رقم 

، من جهة أخرى قرر ا�لس إرسال وفد حتت قيادة رئيس نيجري� (رئيس 1عضوية موريتانيا يف االحتاد اإلفريقي

 2005أوت  09يف الوضع مع احلكومة االنقالبية ، و االحتاد اإلفريقي) إىل موريتانيا لالستطالع و مناقشة 

كذا س ا�لس العسكري املوريتاين، و اور مع العقيد حممد فال رئييا، وحتحل وفد االحتاد اإلفريقي مبوريتان

  أحزاب املعارضة إىل جانب ممثلني عن ا�تمع املدين.

، كما أكد أن سلوكه االنقاليب هو ما كان ميليه عليه واجبه ف حممد فال بعدم شرعية االنقالباعرت 

الذي مل يقم �ية إصالحات من أجل إرساء  الوطين من اجل ختليص البالد من حكم الديكتاتور ولد الطايع

ا�تمع املدين املوريتاين قد رحبوا مجيعا دير �لذكر أن أحزاب املعارضة و اجلواعد الدميقراطية واحلكم الراشد، و ق

، فيما بعد قام حممد فال بتشكيل حكومة انتقالية ضمت خمتلف �النقالب العسكري ضد ولد الطايع

                                                           
، وكذا قمة 1999لسنة  35هنا إىل خمرجات قمة اجلزائر ملنظمة الوحدة اإلفريقية على املستوى الرؤساء رقم  جتدر اإلشارة  1

، حيث أكد� القمتان على ضرورة فرض عقو�ت ضد احلكومات 2000يف "لومي" العاصمة التوغولية لعام  36املنظمة رقم 

األمن اإلفريقي من بروتوكول إنشاء جملس السلم و  ، كذلك تنص املادة السابعة الفقرة جلسلطةجتة عن انتقال غري دستوري لالنا

  على فرض عقو�ت يف حق احلكومات اليت تتوىل السلطة �ساليب غري شرعية.
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حتت  2007البلد ، كما نظمت احلكومة االنتقالية انتخا�ت ر�سية يف أوت االجتاهات السياسية يف 

  1إشراف منظميت األمم املتحدة و االحتاد اإلفريقي.

  الصراع حول السلطة يف "توغو": - 2

بدأ الصراع بني األطراف املتنافسة حول السلطة يف "توغو" على إثر وفاة الرئيس "أ� دمييا �سينيب" يف 

، ومما زاد يف حدة الصراع إعالن إبن الرئيس الراحل "فور �سينيب" نفسه رئيسا للبلد  2005فيفري  05

، رغم ذلك تلقى "فور �سينيب" مساندة من بعض �ت ر�سية كما ينص عليه الدستوردون إجراء انتخا

  التيارات السياسية يف "توغو".

ماعا �دف دراسة الوضع يف اجت 2005فيفري  25عقد جملس السلم و األمن اإلفريقي بتاريخ 

تعليق عضويتها يف االحتاد اإلفريقي �عتبار أن ما حيدث يف رارا مبقاطعة "توغو" دبلوماسيا و أصدر ق"توغو"، و 

ريقي ، أيضا سعى ا�لس لتنسيق جهوده مع مفوضية االحتاد اإلفيعترب انتقاال غري دستوري للسلطةالبلد 

، حيث قامت هذه األخرية بدورها بفرض عقو�ت ضد ريقيا (إكواس)تصادية لدول غرب إفاجلماعة االقو 

  خضوعه ألحكام الدستور اليت تنظم عملية انتقال السلطة.، و "توغو" إىل حني تراجع "فور �سينيب"عن سلوكه

وفدا رفيع املستوى بقيادة وزير خارجية نيجري� إىل  2005فيفري  28أوفد االحتاد اإلفريقي يف 

ث مع األطراف املتصارعة على السلطة يف البلد ، حيث اعرتف "فور �سينيب" بعدم شرعية ما "توغو" للتباح

، بعدها تقرر إجراء رات جملس السلم و األمن اإلفريقيقام به وأعلن تنحيه عن السلطة و رضوخه لقرا

، مقابل لناخبني�ملائة من أصوات ا 60بة فاز �ا "فور �سينيب" بنس 2005أفريل  24انتخا�ت ر�سية يف 

أفريل  27تاريخ أعلن نفسه ب، و �ملائة ملنافسه "إمانويل كاتيمي" الذي مل يتقبل نتائج االنتخا�ت 38

،  جرحيا 4500قتيال و  811ها حوايل ، اندلعت على إثر ذلك أعمال عنف راح ضحيترئيسا للبلد 2005

  األمنية يف "توغو".توغويل �جتاه "غا�" خوفا من االضطرا�ت  30000كما جلأ حنو 

تدخل جملس السلم و األمن اإلفريقي مرة أخرى إىل جانب "إكواس" من خالل إرسال وفد مشرتك و 

أسفر هذا الدور على إرساء حكم الرئيس املنتخب "فور و" للتباحث مع األطراف املتصارعة، و إىل "توغ

     2خالل ممارسته للسلطة.، مع مطالبته �حرتام قواعد الدميقراطية وحقوق اإلنسان ينيب"�س

  احلرب األهلية يف "بورندي": - 3

ات راح ضحيتها شهدت بوروندي حرب أهلية عرقية بني "اهلوتو" و "التوتسي" دامت عشر سنو  

را ، أيضا كان لتلك احلرب آ�بلدكما جلأ حنو مليون شخص إىل خارج حدود الشخص   300000حوايل 

  �1ملائة. 20تقهقر الناتج احمللي لبورندي بنسبة ، إذ جد سلبية على االقتصاد الوطين

                                                           
  .32ـ  29، ص.ص.  مرجع سابقإكرام محمد صالح حامد ،   1
  .34ـ  32، ص.ص.  نفس المرجع  2
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 اإلبقاءأصدر قرارا يتضمن ، و الوضع يف "بورندي" 2004ماي  �قش جملس السلم و األمن اإلفريقي يف     

يل جملس األمن الدويل ، أي إىل حني تو  البلد ملدة شهرينعلى قوات حفظ السالم التابعة لالحتاد اإلفريقي يف

رح القضية للنقاش يف مارس األمن اإلفريقي كان قد طدر اإلشارة إىل أن جملس السلم و هنا جتللقضية، و 

   2قرر متديد فرتة بقاء قوات حفظ السالم اإلفريقية يف "بورندي" ملدة شهر.و  2004

  الصراع يف ساحل العاج (كوديفوار):  - 4

، حيث اندلعت انتخا�ت "جباجبو" رئيسا للبالد دخلت ساحل العاج يف دوامة من العنف بعد 

لطة الرئيس املنتخب األقاليم اجلنوبية الداعمة لسشمالية املعارضة للسلطة من جهة و حرب أهلية بني األقاليم ال

رغم أن السلطة استطاعت إفشال انقالب عسكري قادته العناصر املسلحة يف الشمال ، إال من جهة �نية، و 

، كما تبنت املعارضة يف الشمال عدة هجمات مسلحة ضد بقي خارج سلطة احلكومة القائمةم أن هذا اإلقلي

األمن اإلفريقي املنعقد عندما أعلن جملس السلم و  2006ام ، واستمرت املواجهات حىت ع3القوات احلكومية

تقالية تبدأ من قراره القاضي مبنح احلكومة فرتة ان 2006أكتوبر  17" يف أ���لعاصمة اإلثيوبية "أديس 

، خالل هذه الفرتة تواصلت جهود ا�لس يف عقد رساء قواعد الدميقراطية يف البلدإل 2006الفاتح نوفمرب 

 73يف اجتماع جملس السلم و األمن اإلفريقي رقم طة و املعارضة يف ساحل العاج ، و لقاءات بني تياري السل

توصلت إليه األطراف املتصارعة خالل اجتماع  مثن ا�لس االتفاق الذي 2007املنعقد يف شهر مارس 

  2007.4"وغادوغو" (بوركينافاسو) يف فيفري 

  الصراع يف دارفور (السودان): - 5

منذ عقد الثمانينيات من القرن العشرين تصاعدا للتوترات االجتماعية خصوصا  5عرف إقليم دارفور

 عدد من القبائل العربية اليت�حلزام اإلفريقي من جهة، و عرف بني قبيليت "الفور" اإلفريقية اليت جتمعت فيما 

هو إفريقي ما لي بدأ التفريق بني ما هو عريب و تبعا هلذا التقسيم القبشكلت "جتمع العرب" من جهة أخرى، و 

ما زاد من حدة الصراع هو شعور التهميش والظلم الذي كانت حتس به قبيلة الفور داخل إقليم دارفور، و 

، فتشكلت يف إطار قبيلة الفور ة السودانية كانت توجه حنو العربأغلب املشاريع التنموية للحكوم�عتبار أن 

                                                                                                                                                         
(بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیة ،  الوحدة الوطنیة و مشكلة األقلیات في إفریقیاعبد السالم إبراھیم بغدادي ،   1

  .224ـ  212) ، ص.ص. 2000
2  « Gestion de crises , maintien et consolidation de la paix » , www.boock 
.google.dz/ ?isbn=2804116355 , 18 / 10 / 2017. 
3  « Le Choix de Gbagbo » , Jeune Afrique l’Intelligent , No.2196 , 09 – 15 Février 2003 , p.p. 
10  - 18. 

  .41ـ  39، ص.ص.  مرجع سابقإكرام محمد صالح حامد ،   4
  2كلم  510888قليم ان، و تبلغ مساحة هذا اإلقليم دارفور يف أقصى غرب السوديقع إ  5
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عدة مجاعات مسلحة أبرزها "جبهة حترير السودان" و "حركة العدل و املساواة" للدفاع عن حقوق الفور 

بذلك دخل لفور، و نجويد" املسلحة لرد �جمات ا، من جهة شكلت القبائل العربية مجاعة "اجلهضومةامل

  1اإلقليم يف حرب أهلية طاحنة.

عليه فقد  سلم و األمن اإلفريقي منذ إنشائه، و شكلت احلرب األهلية يف دارفور حتد� أمام جملس ال 

عقد  2004جويلية  27، فبتاريخ ية اخلالف بني األطراف املتصارعةكانت للمجلس عدة حماوالت لتسو 

، حيث طلب ا�لس من رئيس للنظر يف قضية دارفور 13اعه رقم جملس السلم و األمن اإلفريقي اجتم

صنع السالم يف ح األطراف املتحاربة يف دارفور و املفوضية اإلفريقية إعداد خطة شاملة يف سبيل نزع سال

        2املنطقة.

إرسال قوات حلفظ السالم إىل إقليم  2004أكتوبر  20األمن اإلفريقي بعدها يف قرر جملس السلم و 

من رجال الشرطة،  815، وعسكر� 2341) تشكلت هذه القوات من AMISدارفور حتت اسم (

قد كان ، و 2005، أي حىت أكتوبر من عام تسخري هذه القوة ملدة سنة واحدة كانمراقبا دوليا ، و  476و

  ) عدة مهام أبرزها:AMISلبعثة (

" (عاصمة تشاد) املوقعة إجناميناالنار تطبيقا التفاقية " إطالقمحل األطراف املتصارعة على وقف  - 

  .2004يف أفريل 

كذا ضمان ازحني من العودة إىل مساكنهم، و الن اإلقليم �دف متكني الالجئني و حتقيق السالم يف - 

  توزيعها.يل مواد اإلغاثة و توص

  و استقراره.بناء السالم من خالل القضاء على أسباب الصراع ، و احلفاظ على وحدة البلد  - 

، احملدودة املتوفرة �لس السلم واألمن اإلفريقييف سبيل جتسيد هذه األهداف و نظرا لإلمكانيات و 

مع كل من منظمة األمم املتحدة  رئيس املفوضية اإلفريقية للعمل من أجل تنسيق اجلهود دعافإن ا�لس 

   3على دعمهم لتسوية القضية.كذا الوال�ت املتحدة األمريكية للحصول واالحتاد األورويب، و 

األمن اإلفريقي رفع عدد قوة قرر جملس السلم و  2005أفريل  28 بتاريخ 28خالل اجتماعه رقم 

)AMIS ذلك حىت تتمكن البعثة من االنتشار لشرطة، و من أفراد ا 1560عسكر� ، و 6171) ليبلغ

مرب سبتالقوات خالل شهري أوت و عرضت هذه ، رغم ذلك تإقليم دارفور و التحكم يف الوضع الكامل عرب

حىت من قبل رير السودان وتنظيم اجلنجويد، و اختطافات من قبل جبهة حتلعدة اعتداءات و  2005من عام 
                                                           
1 « Le Conflit au Darfour : Racines Historiques et Enjeux Humanitaires du Conflit » , 
www.memoireonline.com , 20 / 11 / 2017.   
2 Le Monde Diplomatique , « Conflit du Darfour » , www.monde-
diplomatique.fr/index/sujet/conflitdudarfour , 20 / 11 / 2017. 

(القاھرة : معھد البحوث  2007ـ  2006التقریر االستراتیجي اإلفریقي ، "الصراع في دارفور" ، في جمال ضلع  3
  . 163ـ  138) ، ص.ص. 2007سات اإلفریقیة ، الدراو
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الشرطة السودانية اليت استولت على بعض املساعدات اإلنسانية اليت كان من املفروض أن تنقلها لضحا� 

  االقتتال يف دارفور.

هو ما ، و تدهورا كبريا 2006في من سنة  إقليم دارفور خالل شهر جانشهدت األوضاع األمنية يف

اره األمن اإلفريقي من خالل توجيهها له عدة انتقادات �عتبالدولية للضغط على جملس السلم و  دفع اجلماعة

الدولية اجلماعة عليه طالبت فته �إل�دة اجلماعية يف دارفور، و التحكم فيما وصغري قادر على إدارة األزمة و 

  األمن اإلفريقي فسح ا�ال أمام القوات الدولية للتدخل.من جملس السلم و 

انب كل من منظمة األمم املتحدة يف ظل هذه الظروف عقد جملس السلم و األمن اإلفريقي إىل ج

  أسفر عما يلي: 2006مارس  09االحتاد األورويب اجتماعا يف بلجيكا يوم و 

على نقل مهامه يف دارفور إىل األمم  -نتيجة للضغوط الدولية  -إلفريقي  األمن اموافقة جملس السلم و  -

  املتحدة على أن حيظى ا�لس بدور الشريك يف إدارة القضية.

  .2006) حىت �اية سبتمرب AMISمتديد عمل قوة ( -

  حل مجيع اخلالفات بني السودان و تشاد ، ملا هلا من أثر �لغ يف �جيج األزمة يف دارفور. -

منظمة األمم املتحدة وة خمتلطة من االحتاد اإلفريقي و جتسيدا هلذا االتفاق ُشكلت قو 

)UNAMID إىل جانب املشاركة يف ، و 2007سمرب دي 31) بدأت مهامها يف اإلقليم منذ

)UNAMID إىل حتقيق املصاحلة يف درافور  مواز� يهدف مسعى) �شر جملس السلم و األمن اإلفريقي

املنعقد بتاريخ  142كان ذلك من خالل خمرجات اجتماع ا�لس رقم �ائي للصراع يف اإلقليم، و جياد حل إو 

وضع وى مهمته البحث يف حيثيات القضية، و الذي قرر تشكيل فريق عمل رفيع املست 2008جويلية  21

رفع تقريرا وبر يف شهر أكت، و  2009مارس  18عمله بداية من  خريطة طريق حلل األزمة، �شر هذا الفريق

  األمن اإلفريقي تضمن ما يلي:إىل جملس السلم و 

  رسم خريطة طريق التفاق سياسي شامل. -

األطراف املتصارعة يف دارفور، مع ضرورة توظيف العامل ق بني احلكومة السودانية و االتفاضرورة التفاوض و  -

  القبلي الضارب جبذوره يف املنطقة لفائدة املصاحلة.

  ئية للنظر يف انتهاكات حقوق اإلنسان و اجلرائم املرتكبة يف دارفور.تشكيل حمكمة جنا -

  االجتماعي الذي تعرفه املنطقة.اجل التهميش االقتصادي و تسطري خطة تنموية شاملة إلقليم دارفور ، مبا يع -

، ووقعت على يف دارفور مبقرتحات هيئة احلكماءكذا األطراف املتصارعة رحبت احلكومة السودانية و 

دولية ية ال يزال هدفا بعيد املنال، وحباجة إىل جهود إفريقية و ، غري أن احلل النهائي للقضفاقيات سالمات

  1أكرب.

                                                           
  . 163ـ  138ص.ص. مرجع سابق، ، جمال ضلع  1
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، ميكن القول أن من اإلفريقي يف احلاالت السابقةاألاألدوار املتباينة �لس السلم و من خالل تتبع و 

إىل كثرة ، و يضاف لتحقيق األهداف املسطرةه الرامي ا�لس يواجه الكثري من التحد�ت اليت تعوق نشاط

خيلق حتد�ت أخرى تزيده إذا مل يعاجل  كل حتدي،، حيث أن  هذه التحد�ت تداخلها وتشابكها فيما بينها

  األمن اإلفريقي ما يلي:�ت اليت تعرقل عمل جملس السلم و من أبرز التحداستفحاال، و 

إلفريقية ، ذلك أن جل البلدان ايف ربوع القارة اإلفريقية األمينر ظاهرة عدم االستقرار السياسي و انتشا -

  1أمنية سواء على املستوى الداخلي أو مع دول اجلوار.تشهد اضطرا�ت سياسية و 

مبدأ احرتام السيادة الوطنية للدول لنزاعات والصراعات يف إفريقيا و التعارض القائم بني متطلبات تسوية ا -

، حيث تعترب سيادة الدول اإلفريقية من املبادئ اليت أكدت عليها لية واإلقليميةي أقرته مجيع املواثيق الدو الذ

كان ذلك �كيدا ملبدأ ضرورة احرتام سيادة الدول ، و 1963يقية منذ نشأ�ا يف سنة منظمة الوحدة اإلفر 

، 1648) يف عام Westphalieالذي أقرته اجلماعة الدولية يف تفاعال�ا منذ مؤمتر "واست فاليا" (

غري أن االحتاد  ،احرتام سيادة الدول األعضاءآلخر أكد على مبدأي عدم التدخل و االحتاد اإلفريقي هو ا

إمنا أدرج بعض االستثناءات اليت ميكن من خالهلا أن يتدخل ، و اإلفريقي مل يقر السيادة املطلقة ألعضائه

سلحة من أجل فرض إرادة الطرف املتدخل يقصد �لتدخل استعمال القوة امل، و متجاوزا سيادة الدولة العضو

عليه فامليثاق التأسيسي لالحتاد الذي يرفض االنصياع لقراراته، و (و نقصد هنا االحتاد اإلفريقي) ضد العضو 

ذلك بناء على ، و ينص على حق االحتاد يف التدخل يف الدول األعضاء ؛السيما يف مادته الرابعة ،اإلفريقي

واجلرائم ضد احلاالت والظروف اخلطرية مثل جرائم احلرب، واإل�دة اجلماعية، قرارات املؤمتر، يف بعض 

هذا احلق عندما  اإلفريقياألمن الربوتوكول املنشئ �لس السلم و ، كذلك عززت املادة السابعة من اإلنسانية

  2حددت صالحيات ا�لس يف التدخل يف شؤون الدول األعضاء يف احلاالت السالفة الذكر.

، خاصة يف ظل رفض الوحدات املتنازعة لدور جملس ات حفظ السالم يف مناطق النزاعاتبة تدخل قو صعو  -

  3السلم و األمن اإلفريقي.

، أي  اإلنساينحتقيق األمن تفاعالت داخل القارة اإلفريقية و الرتابط املتزايد بني إرساء قواعد السالم يف ال -

إمنا يتطلب ذلك أيضا توفري آليات عسكرية فقط، و  من خالل تسخري وسائل أن حتقيق األمن مل يعد

  4الظروف املولدة لعدم االستقرار السياسي واألمين يف إفريقيا.ة واجتماعية للقضاء على األسباب و اقتصادي

                                                           
) ، 2006(طرابلس : اللجنة الشعبیة العامة للثقافة ،  االتحاد اإلفریقي في ظل النظام الدوليسالم محمد الزبیدي ،   1

  .90ـ  83ص.ص. 
2  «  Conseil de la Paix et de la Sécurité de l’Union Africaine » , www.africa-union.org ,17 / 10 / 
2017.  
3  Martin Kuengienda , Crise de l’Etat en Afrique et Modernité Politique en Question (Paris : 
l’Harmattan , 2008) ,p.p. 07 – 10. 
4 William Zartman , « Sub-Saharan  Africa : Implusion or Take-Off » , Politique Etrangère 
(Paris : Armand Colin , 2008) , p.p. 93 – 106.   



 ISSN: 2588 – 1825                                                 2017عدد د�سم��                              مجلة مدارات سياسية                

 

77 

ت األخرى التابعة لألمم املتحدة اليت تعمل يف األمن اإلفريقي مع اهليئاتداخل صالحيات جملس السلم و   -

 1لتحديد جملس األمن الدويل.و األمن الدوليني، و�جمال حفظ السلم 

، ذلك أن هذه العمليات تتطلب بشكل عام توفر تعلقة بتمويل عمليات حفظ السلم واألمنالتحد�ت امل -

دخل مادية تؤهلها للتو األمن إىل جانب موارد مالية و  الصالحيات القانونية  واألجهزة املخولة بتحقيق السلم

عليه فقد أكد حروب، و  نزاعات مسلحة و حتوهلا إىل، السيما قبل تفاقمها و لوقت املناسبيف األزمات يف ا

بشر� يف متويل أنشطة االحتاد ماد� و  االحتاد اإلفريقي منذ نشأته على ضرورة مسامهة مجيع الدول األعضاء

ؤسس �لس لربوتوكول املمن ا 21، كذلك نصت املادة األمنيتعلق بعمليات حفظ السلم و خصوصا فيما 

، غري أن احلالة املتدهورة القتصاد�ت أغلب الدول إنشاء صندوق السالم ألمن اإلفريقي علىالسلم وا

، وعليه تبقى مسامهات البلدان اإلفريقية يف الصندوق على الدعم املايل الالزماإلفريقية حتول دون حصول هذا 

، فمثال خالل أزمة دارفور يف السودان اإلفريقي دون املستوىها االحتاد إجناز عمليات حفظ السالم اليت يتبنا

مل يتمكن من حتصيل مؤمترين جلمع املسامهات املالية، و  2006و 2005نظم االحتاد اإلفريقي خالل سنيت 

كانت مهمة   2007سنة األموال الكافية لتغطية نفقات عمليات حفظ السلم يف املنطقة  كذلك خالل 

، يف حني مل جيمع االحتاد يون دوالرمل 297.6فريقي يف دارفور تتطلب حوايل األمن اإلجملس السلم و 

   2مليون دوالر. 137.9اإلفريقي سوى 

الشركات تنافس دور الدول  هذه، و  إطار ما يعرف خبصخصة األمنظهور شركات األمن اخلاصة يف -

ة تعيش يف ظل صبحت القارة اإلفريقي، حيث أاألمن اإلقليمينيفوق قومية يف جمال حتقيق السلم و املنظمات الو 

   3مصاحل شركات األمن من جهة أخرى.و  السلم واألمن االقليميني من جهة مفارقة حفظ

 احملور الثالث: حنو تفعيل دور جملس السلم و األمن اإلفريقي

اسية قوية لدى األمن اإلفريقي يتطلب قبل كل شيء توفر إرادة سيإن تفعيل دور جملس السلم و 

  ، مث إعادة النظر يف جمموعة من النقاط أمهها:اجلماعة اإلفريقية

، �عتبارها متثل سببا وراء اندالع الكثري من النزاعات بعض احلدود بني الدول اإلفريقية إعادة ترسيم -

 4خصوصا يف املناطق اليت حتوي موارد طبيعية ذات بعد اسرتاتيجي يف االقتصاد املعاصر.

قراطية يف إفريقيا وز�دة عدد ، نظرا للعالقة الوطيدة بني األنظمة غري الدميقي للحكم الراشدإقامة ميثاق إفري -

  حدة النزاعات يف القارة.و 

                                                           
) ، 1992(بن عكنون : دیوان المطبوعات الجامعیة ،  المنظمات اإلقلیمیة و نظام األمن الجماعيبوزنادة معمر ،   1

  . 70ـ  64ص.ص. 
2 « MUAD en Dollars » , www.africa-union.org , 10 / 11 / 2017. 

، تر. أسعد حليم (القاهرة : اجلمعية املصرية لنشر املعرفة و الثقافة  خصخصة السالم من النزاع إىل األمن"آالن جريسون" و "�ت ج. كوليتا" ،   3

  .117) ، ص. 2004العاملية ، 
4  R. Aron , Paix et Guère Entre les Nations (Paris : Calmann Levy) , p. 158. 
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فرض عقو�ت االنتخا�ت يف البلدان اإلفريقية، و العمل على إنشاء بعثات على املدى البعيد خاصة مبراقبة  -

  1االنتخا�ت. ضد احلكومات اليت تثبت عليها �مة تزوير نتائج

كذا الربملا�ت اجلهوية يف القارة على نشاط احلكومات رقابية لربملان عموم إفريقيا، و تفعيل األدوار ال -

  اإلفريقية.

ذلك جتسيدا لنص واألمن يف الدول اإلفريقية، و  تفعيل دور ا�تمع املدين يف املساعدة على حفظ السلم -

هذه املادة على أن "جملس ، حيث تنص من اإلفريقياألالسلم و  الربوتوكول املؤسس �لسمن  20املادة 

خاصة املنظمات ومنظمات ا�تمع املدين األخرى، و  األمن اإلفريقي يشجع املنظمات غري احلكوميةالسلم و 

يف   يقيا وعليه فهذه املنظمات مدعوةاالستقرار يف إفر لنشيطة يف تطوير السلم واألمن و النسوية على املسامهة ا

  2األمن اإلفريقي".ـ لالتصال مباشرة مبجلس السلم و  كل مرة يتطلب األمر ذلك

األمن ول اإلفريقية لصاحل جملس السلم و املعدات من قبل الدخصوصا �ألفراد و  ز�دة الدعم العسكري -

  .اإلفريقي، رغم أن هذا يتطلب من بعض الدول مثل اجلزائر

قوا�ا العسكرية للعمل خارج  إرسالعدم اخلارجية كعدم التدخل و  إعادة النظر يف بعض مبادئ سياستها -

 إقليمها.

 األمن اإلفريقي ضد الدولت املفروضة من قبل جملس السلم و التزام الدول اإلفريقية �لتطبيق الصارم للعقو� -

نظام األمن لس و ، ألن هذا سوف يعطي مصداقية أكرب للمجأو احلكومات اليت ختل �لسالم واألمن يف القارة

  اإلقليمي يف إفريقيا.

من يف القارة يعترب األ، غري أن حتقيق السلم و إفريقيا رغم أن مشكلة التمويل تعرقل مجيع مشاريع التنمية يف -

ذلك من خالل االتفاق حول اء يف االحتاد إعطائه أمهية خاصة، و ، لذا جيب على الدول األعضهدفا أساسيا

  ها لدى صندوق السالم بشكل دوري.حصص دنيا يفرتض �لدول إيداع

األمن اإلفريقي، و فتح ا�ال أمام دول و منظمات دولية أخرى للمسامهة ماليا يف نشاطات جملس السلم  -

األمن اإلفريقي خصص االحتاد هذا سوف يعطي دفعا لنشاط ا�لس، فمثال عند �سيس جملس السلم و  ألن

خالل الفرتة يورو لدعم السالم يف إفريقيا، و مليون  250رها مسامهة مالية قد 2003األورويب يف ديسمرب 

تقنية لتدعيم رويب مساعدات مالية ولوجيستية و قدم االحتاد األو  2010حىت سنة  2008املمتدة من سنة 

                                                           
1  Daniel Bourmaud , La Politique en Afrique (Paris : Montchrestien ) , p.p. 131 – 133. 

union.org-www.africa  / 10 / 12األمن التابع لالحتاد اإلفريقي" ، "بروتوكول حول إنشاء جملس السلم و   2

2017 
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كاليف ، فهي ال تغطي مجيع تاألمن اإلفريقي، إال أن هذه املساعدات ورغم أمهيتهاشاط جملس السلم و ن

  1ن يف إفريقيا.األمحفظ السالم و 

منظمة األمم املتحدة فيما خيص التمويل الدائم لعمليات حفظ األمن اإلفريقي و د جملس السلم و تنسيق جهو  -

األمن رباء املشرتكة بني جملس السلم و هذا الطرح أوصت به جلنة اخل، و يقوم �ا ا�لس يف إفريقيا السالم اليت

  .2008ديسمرب  12يف  اإلفريقي و منظمة األمم املتحدة اليت شكلت

يف ظل العجز املايل  - ، حيث أنه من غري املنطقيبر�مج حمدد لنشاط جملس السلم واألمن اإلفريقي وضع -

، حىت و إن كان هذا ممكنا �لنسبة متعددة حلفظ السالم يف عدة مناطقأن يتبىن ا�لس عمليات  - امللحوظ 

تطبيق مراقبة أي للفصل بني القوات املتنازعة و ، ة الشرطي يتدخل فيها ا�لس بصفلعمليات حفظ السلم اليت

، فإن األمر يزداد صعوبة �لنسبة لعمليات حفظ السلم املسماة "�جليل الثاين"، اهلدنة أو وقف إطالق النار

، اإلنسانواليت يتدخل فيها ا�لس للقيام بوظائف متعددة مثل مراقبة وقف إطالق النار، وضمان حقوق 

كذا السعي للقضاء ، و بناء الدولة إعادةالدستورية من أجل االنتخا�ت، وتقدمي املساعدة القضائية و وتنظيم 

  راء اندالع النزاعات.   األسباب أو اآلفات االقتصادية واالجتماعية الكامنة و  على

األمن السلم و  إفريقيا إىل جانب جملس السعي من أجل إجياد قواعد قانونية تنظم عمل املنظمات اجلهوية يف -

  اإلفريقي يف جمال حفظ السلم و األمن اإلقليميني.

األمن مم املتحدة يف جمال حفظ السلم و منظمة األ جملس السلم واألمن اإلفريقي و تنسيق اجلهود بني -

اإلقليميني، وذلك من خالل السماح للمفوضة االحتاد اإلفريقي �لولوج إىل املوقع االلكرتوين اخلاص ببعثات 

م لألمم املتحدة من أجل التزود �ملعلومات كذلك نقل خربات األمم املتحدة اللوجستية يف جمال حفظ السال

السلم إىل االحتاد اإلفريقي، أيضا ضرورة منح األمم املتحدة منوذج حول كيفية إعداد امليزانية اخلاصة ببعثات 

مم املتحدة أن تقدم خربة ميدانية لصاحل ، كذلك على منظمة األئدة جملس السلم واألمن اإلفريقيالسالم لفا

فظ السالم ذلك من خالل اصطحا�ا يف عمليات حلالم جللس السلم و األمن اإلفريقي، و بعثات حفظ الس

األمن اإلفريقي يف إطار منظمة األمم املتحدة عن من أجل كسب اخلربة، وكذا تكوين أفراد جملس السلم و 

  2نظمة.طريق تنظيم ز�رات ميدانية ملقر امل

  اخلامتة:

األمن اإلفريقي يعرب عن نضج سياسي كبري لدى القادة جملس السلم و  إنشاء األخري ميكن القول أن يف

مين الذي األسياسي و ، �عتبار أن ا�لس ميثل اآللية األنسب للتعامل مع ظاهرة عدم االستقرار الةاألفارق

                                                           
1 « Le Partenariat Afrique-UE » ,  www.africa-eu-partnership.org/fr/domaines-de-
cooperation/paix-et-securité , 21 / 11 / 2017. 
2  « Paix et Sécurité : La Coopération entre l’Onu et l’Union Africaine » , www.grotius.fr , 21 / 
11 / 2017. 
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أن يتعامل بشكل إجيايب مع العديد من القضا� اليت قد حاول هذا اجلهاز منذ نشأته تتخبط فيه إفريقيا، و 

الصراع حول السلطة يف كل ع االنقالب العسكري يف موريتانيا، و �دد استقرار القارة اإلفريقية مثل ما كان م

قبل احلرب األهلية يف "بورندي"، والصراع يف دارفور، رغم هذه التدخالت من ، و "كودفوارمن توغو" و"

ذلك راجع لنتائج املرجوة تبقى دون املستوى، و ، إال أن فاعلية ا�لس يف بلوغ امن اإلفريقيجملس السلم و األ

، لذا قدمت الدراسة جمموعة من التوصيات اليت ميكن لة من التحد�ت اليت تعرقل نشاطه�ألساس لوجود مج

ت يف حد ذاته ميثل حتد� ، لكن االلتزام �ذه التوصيالية جملس السلم و األمن اإلفريقيمن خالل ز�دة فاع

يفرتض �جلماعة اإلفريقية أن تتجاوزه والغالب على الضن أن هذا الذي كان يقصده الزعيم اإلفريقي "نلسون 

قائال: "... ملواجهة هذه مانديال" عندما حتدث يف أحد خطا�ته بشأن املشاكل اليت تعاين منها إفريقيا 

ا آلت إليه القارة من علينا أن نتحمل كل ملنحيب على املاضي، و تتجاوز مرحلة ا ، على إفريقيا أناملشاكل

، لدى إفريقيا اليوم جيل د يد العون من أجل جتديد إفريقياذلك مبساعدة من يرغب يف مظروف مزرية، و 

  ت". م مبسؤوليا�م يف حتديد مصريهم، وتطوير أنفسهم، فقط مبا لديهم من إمكا�جديد على علم �

    قائمة املراجع:

  أوال: املراجع �للغة العربية

التقرير أبو العينني حممود ، "دور جملس السلم و األمن التابع لالحتاد اإلفريقي يف الوقاية من النزاعات و الصراعات" ، يف  -1

  .66ـ  50) ، ص.ص. 2007(القاهرة : معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية ،  2007ـ  2006االسرتاتيجي اإلفريقي 

  ).2006(طرابلس : اللجنة الشعبية العامة للثقافة ،  االحتاد اإلفريقي يف ظل النظام الدويليدي سامل حممد ، الزب -2

(بريوت : منشورات احلليب  التنظيم الدويل النظرية و املنظمات العاملية و اإلقليمية و املتخصصةا�ذوب حممد ،  -3

  ).2006،  8احلقوقية ، ط. 

(بريوت : مركز دراسات الوحدة العربية ،  الوحدة الوطنية و مشكلة األقليات يف إفريقياإبراهيم ، عبد السالم بغدادي  -4

2000.(  

  ). 1992(بن عكنون : ديوان املطبوعات اجلامعية ،  املنظمات اإلقليمية و نظام األمن اجلماعيبوز�دة معمر ،  - 5

، تر. أسعد حليم (القاهرة : اجلمعية  من النزاع إىل األمنخصخصة السالم "جريسون آالن" و "كوليتا �ت ج." ،  - 6

  ).2004املصرية لنشر املعرفة و الثقافة العاملية ، 

(القاهرة : معهد البحوث و  2007ـ  2006التقرير االسرتاتيجي اإلفريقي ضلع مجال ، "الصراع يف دارفور" ، يف  - 7

  . 163ـ  138) ، ص.ص. 2007الدراسات اإلفريقية ، 
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